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Štatút  
Rady pre vnútorné overovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 

Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tento štatút upravuje postavenie, pôsobnosť a vnútornú organizáciu Rady pre vnútorné overovanie 
kvality vysokoškolského vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
(ďalej len „Rada“ a „FF UKF“).  

2. Rada je poradným a výkonným orgánom FF UKF v oblasti overovania kvality vzdelávania.  

3. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na FF UKF (ďalej len 
„vnútorný systém“) upravuje spôsob napĺňania poslania FF UKF v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania1. Jeho úlohou je trvalo udržateľne zabezpečovať kvalitu poskytovania 
vysokoškolského vzdelávania vrátane prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským 
vzdelávaním. 

4. Kvalita je napĺňanie štandardov, ktoré FF UKF uplatňuje vo svojej činnosti, a to v súlade s jej 
poslaním a so zámermi a cieľmi jej rozvoja. Sledovanie kvality je procesom overovania napĺňania 
týchto  štandardov. 

5. Pod zabezpečovaním kvality sa rozumie sústavné, štruktúrované a procesne zabezpečené 
zdokonaľovanie a rozvoj kvality vzdelávania v prepojení  na vedeckovýskumné, tvorivé a ďalšie 
činnosti FF UKF. 

6. Akreditáciou sa rozumie oprávnenie uskutočňovať študijný program a udeľovať jeho absolventom 
zodpovedajúci akademický titul, ako aj oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie a 
inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania.  

 

Článok 2  
Rada pre vnútorné overovanie kvality vysokoškolského vzdelávania FF UKF  

1. Rada v rámci svojej pôsobnosti:  

a) posudzuje súlad vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo2 (ďalej len „štandardy SAA“) a s vnútornými predpismi FF UKF,  

b) kontroluje dodržiavanie príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov FF UKF pri 
uskutočňovaní študijných programov, habilitačných konaní a inauguračných konaní,  

 
1 § 3 Zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 § 25 a nasl. zákona č. 269/2018 Z. z. 
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c) posudzuje žiadosti o akreditáciu študijného programu a žiadostí o akreditáciu odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania, 

d) odporúča predkladanie žiadostí Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského 
vzdelávania UKF (ďalej len „Rada kvality UKF”):  

i. o udelenie oprávnenia na uskutočňovanie študijných programov v odboroch a stupňoch, 
v ktorých FF UKF nemá oprávnenia na ich uskutočňovanie,  

ii. o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania, 

iii. o posúdenie súladu vnútorného systému so štandardmi pre vnútorný systém,  

e) posudzuje implementáciu opravných opatrení uložených Radou kvality UKF a Slovenskou 
akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo3 (ďalej len „SAA“),  

f) posudzuje návrhy na zmenu osôb nesúcich hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečovanie kvality študijných programov v ich ucelenej časti, ako aj žiadosti o ďalšie 
zásadné zmeny študijného programu, 

g) prerokúva zmeny vnútorných predpisov FF UKF upravujúce jej vnútorný systém. 

2. Rada si môže vyžiadať stanovisko iného orgánu fakulty alebo jej ďalších súčastí, ak je potrebné 
doplnenie údajov o prerokúvaných žiadostiach, resp. o prijatých nápravných opatreniach. 

 

Článok 3  
Zloženie Rady 

1. Rada má pätnásť členov a tvorí ju predseda, podpredseda, tajomník, zástupca študentov, 
zástupcovia študijných odborov uskutočňovaných na FF UKF a zástupcovia ostatných 
zainteresovaných subjektov.  

2. Predsedom Rady je dekan.  

3. Podpredsedu si volí Rada zo svojich členov – zamestnancov FF UKF.  

4. Zástupca študentov je študent 1., 2. alebo 3. stupňa na FF UKF a navrhuje ho študentská časť 
Akademického senátu FF UKF (ďalej len „AS FF UKF”). 

5. Rada je tvorená tak, aby v nej boli primerane zastúpené všetky študijné odbory, v ktorých sa 
uskutočňujú študijné programy a habilitačné konania a inauguračné konania na FF UKF. Zástupcov 
študijných odborov v Rade navrhuje dekan zo zamestnancov FF UKF v pracovnom pomere na 
ustanovený týždenný pracovný  čas a z odborníkov z externého prostredia.  

6. Počet odborníkov, ktorí nie sú  členmi akademickej obce FF UKF, nesmie klesnúť pod jednu 
tretinu, t. j. päť členov z celkového počtu členov Rady. 

7. Funkčné obdobie zástupcu študentov je dvojročné.  

8. Funkčné obdobie členov Rady je štvorročné.  

9. Členov Rady menuje dekan po prerokovaní v AS FF UKF a schválení vo Vedeckej rade FF UKF 
(ďalej len „VR FF UKF”). Členom Rady môže byť iba osoba, ktorá pôsobí v príslušnom odbore 
a/alebo je významným odborníkom z praxe.  

10. Funkčné obdobie členov Rady, ktorí sú zástupcami študijných odborov, zaniká:  

a) uplynutím funkčného obdobia, 

 
3 § 25 a nasl. zákona č. 269/2018 Z. z. 
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b) odvolaním predsedom Rady, 

c) vzdaním sa funkcie,  

d) zánikom pracovnoprávneho vzťahu na ustanovený týždenný pracovný čas.  

11. Členstvo v Rade zaniká študentovi dňom skončenia, zanechania alebo prerušenia štúdia na FF 
UKF.  

12. Ak členstvo vymenovaného člena Rady zanikne pred uplynutím konca jeho funkčného obdobia, 
členstvo nového člena Rady trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne 
zaniklo.  

13. V prípade potreby predseda Rady môže prizvať na zasadnutia Rady aj ďalších externých 
posudzovateľov.  

14. Osoby s konfliktom záujmov sa nezúčastňujú posudzovania.  

 

Článok 4 
Tajomník Rady 

1. Administratívne a organizačné záležitosti Rady zabezpečuje tajomník Rady (ďalej len „tajomník“).  

2. Tajomníka určuje dekan spomedzi schválených členov Rady. 

3. Tajomník najmä:  

a) plní úlohy spojené s organizačným a materiálnym zabezpečením činnosti Rady,  

b) vyhotovuje a zverejňuje zápisnice z rokovaní Rady. 

 

Článok 5  
Zasadnutia Rady 

1. Zasadnutia Rady sa uskutočňujú podľa potreby, minimálne dvakrát ročne. Program zasadnutia 
Rady navrhuje jej predseda.  

2. Zasadnutia Rady kvality sú neverejné.  

3. Ak sa prerokúva bod programu, v ktorom sa rozhoduje o žiadosti alebo podnete doručenom Rade, 
na prerokovanie je prizvaný ten, kto žiadosť predložil.  

4. Predseda Rady môže k bodu rokovania prizvať aj zástupcu pracoviska, posudzovateľov alebo iné 
zainteresované osoby.  

5. Zasadnutie Rady riadi jej predseda, podpredseda alebo predsedom poverený člen.  

6. Jednotlivé body programu sa prerokúvajú na základe dokumentov predložených vedúcimi 
pracovísk a osobami nesúcimi hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie 
kvality študijných programov. Dokumenty zasielajú Rade najneskôr 10 pracovných dní pred 
konaním zasadnutia.  

7. Rada rozhoduje hlasovaním. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých 
členov.  

8. Predseda Rady môže v odôvodnených prípadoch vyhlásiť elektronické alebo korešpondenčné 
hlasovanie aj bez prezenčného zasadnutia Rady.  
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Článok 6 
Záverečné ustanovenia  

1.  Tento Štatút bol prerokovaný Akademickým senátom FF UKF dňa 19. 8. 2021 a schválený 
Vedeckou radou FF UKF dňa 14. 10. 2021. 

2.  Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia.  

 

 

                          doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. 

                                                     dekanka FF UKF v Nitre 


